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ДО  
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ - СИЛИСТРА  

 
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  

от  
д-р Юлиян Найденов Найденов  

Кмет на Община Силистра 
  

Относно: Изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на 
местните данъци в Община Силистра  

 
 
УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  
 
Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба съгласно  

настъпилите  поправки, изменения и допълнения в ЗМДТ, обнародвани в  ДВ бр. 88 
от 3 ноември 2017 г., ДВ бр. 92 от 17 ноември 2017 г. и ДВ бр. 97 от 5 декември 
2017 г. е налице необходимост от допълнение и изменение на Наредбата за 
определяне и администриране на местните данъци в Община Силистра.  
 

Необходимите промени във връзка с актуализацията са както следва: 
 

Било Става 
Чл. 2. (1)В общинския бюджет 
постъпват следните местни 
данъци: 
1. данък върху недвижимите 
имоти; 
2. данък върху наследствата; 
3. данък върху даренията; 
4. данък при възмездно 
придобиване на имущество; 
5. данък върху превозните 
средства; 
6. патентен данък; 
7. (Нова Решение №1491 от 
27.01.2011 г на Общински съвет- 
Силистра)„туристически данък“; 
 

Чл. 2. (1) В общинския бюджет постъпват 
следните местни данъци: 
1. данък върху недвижимите имоти; 
2. данък върху наследствата; 
3. данък върху даренията; 
4. данък при възмездно придобиване на 
имущество; 
5. данък върху превозните средства; 
6. патентен данък; 
7. (Нова Решение №1491 от 27.01.2011 г на 
Общински съвет - Силистра) туристически данък;  
8. (Нова Решение №….. от ……. г на Общински 
съвет - Силистра) данък върху таксиметров 
превоз на пътници; 



Чл. 5а (Нов – Решение № 1332 от 
26.02.2015 г. на Общински съвет 
–Силистра)(1)Общините 
предоставят ежедневна 
информация по електронен път 
на Министерството на 
финансите за: 

1. идентификационните 
данни за задължените лица 
по този закон; 

2. обектите на облагане с 
местни данъци и такси, 
данъчните им оценки и 
отчетните им стойности; 
3. правата на собственост и 
ползване върху обектите на 
облагане; 
4. данъчните облекчения и 
освобождавания по този 
закон; 
5. размера на задълженията 
по видове данъци и такси, 
плащанията и непогасените 
задължения; 
6. мерки за обезпечаване и 
събиране на вземанията по 
този закон; 
7. други данни от значение за 
определянето, обезпечаването 
и събирането на местните 
данъци и такси. 

Чл. 5а (1) Общините предоставят ежедневна 
информация по 
електронен път на Министерството на финансите 
за: 
1. идентификационните данни за задължените 
лица по този закон; 
2. обектите на облагане с местни данъци и такси, 
данъчните им оценки и отчетните им 
стойности; 
3. правата на собственост и ползване върху 
обектите на облагане; 
4. данъчните облекчения и освобождавания по 
този закон; 
5. размера на задълженията по видове данъци и 
такси, плащанията и непогасените задължения; 
6. мерки за обезпечаване и събиране на 
вземанията по този закон; 
7. (нова- Решение № …. от …… г. на Общински 
съвет – Силистра) данни от значение за 
определяне на таксата за битови отпадъци, 
като обхватът на данните се определя със 
заповедта по ал. 2; 
8. други данни от значение за определянето, 
обезпечаването и събирането на местните данъци 
и такси. 

Чл. 41. (1) При дарение на 
имущество, както и в случаите 
по чл. 44, ал. 2 от ЗМДТ данъкът 
се начислява върху оценката на 
прехвърляното имущество в 
размер, както следва: 
1. 0,7 на сто - при дарение между 
братя и сестри и техните деца; 
2. 5 на сто - при дарение между 
лица извън посочените в буква 
"б". 

Чл. 41. (1) При дарение на имущество, както и в 
случаите по чл. 44, ал. 2 от ЗМДТ данъкът се 
начислява върху оценката на прехвърляното 
имущество в размер, както следва: 
1. 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и 
техните деца; 
2. (Изм. – Решение № …. от …… г. на 
Общински съвет – Силистра) 5 на сто - при 
дарение между лица извън посочените в точка 1. 

Чл. 49 (4) (Изм. Решение № 413 
от 20.12.2012 г. на Общински 
съвет-Силистра) Данъкът за 
триколка на базата на общото 

Чл. 49 (4) (Изм. Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет-Силистра) Данъкът за 
триколесно превозно средство, определено в 
чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на 



тегло се определя в 
размер, както следва: 
1. до 400 кг включително - от 4 
лв.; 
2. над 400 кг - от 6 лв. 
 
 
 
 
 
(8) (Изм. Решение № 413 от 
20.12.2012 г. на Общински 
съвет-Силистра) Данъкът за 
специализирани строителни 
машини (бетоновози, бетон-
помпи и други), автокранове, 
специализирани ремаркета за 
превоз на тежки или 
извънгабаритни товари и други 
специални автомобили, без 
тролейбусите, се определя в 
размер от 50 лв. 
 
(9) (Изм. Решение № 413 от 
20.12.2012 г. на Общински 
съвет-Силистра) Данъкът за 
автокранове с товароподемност 
над 40 тона, специализирани 
ремаркета за превоз на тежки 
или извънгабаритни товари с 
товароподемност над 40 тона се 
определя в размер от 100лв. 
 
(12) (Изм. Решение № 85 от 
22.12.2011 г., Решение № 413 от 
20.12.2012г. на Общински съвет-
Силистра) Данъкът за моторни 
шейни и превозни средства от 
категория L7е по Закона за 
движение по пътищата се 
определя в размер на 50 лв. 

Европейския парламент и на Съвета от 15 
януари 2013 г. относно одобряването и надзора 
на пазара на дву-, три- и четириколесни 
превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 
г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 
168/2013" на базата на общото тегло в размер, 
както следва: 
1. до 400 кг включително - от 4 лв.; 
2. над 400 кг - от 6 лв. 
 
(8) (Изм. Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет-Силистра) Данъкът за 
специализирани строителни машини (бетоновози, 
бетон-помпи и други), автокранове и други 
специални автомобили, без тролейбусите, се 
определя в размер от 50 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
(9) (Изм. Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет-Силистра) Данъкът за 
автокранове с товароподемност над 40 тона  се 
определя в размер от 100лв. 
 
 
 
 
 
 
(12) (Изм. Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет-Силистра) Данъкът за моторни 
шейни и четириколесни превозни средства, 
определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 
168/2013 се определя в размер на 50 лв. 

Чл. 52. (2) (Нова – Решение 
№1038 от 24.04.2014г. на 
Общински съвет Силистра, Изм. 
Решение № 1332 от 26.02.2015 г. 
на Общински съвет –Силистра) 

Чл. 52(2) (Изм. Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет-Силистра) Освобождават се 
от данък електрическите автомобили, 
мотоциклети и мотопеди, както и 
електрическите превозни средства категории 



Освобождават се от данък 
електрическите автомобили, 
мотоциклети и мотопеди. 

L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент 
(ЕС) № 168/2013. 

Чл. 54. (4) Заплащането на 
данъка е условие за редовност 
при годишния технически 
преглед на превозното средство. 

Чл. 54. (4) (Изм. – Решение № …. от …… г. на 
Общински съвет – Силистра) Заплащането на 
данъка е условие за редовност при периодичния 
технически преглед на превозното средство. 
Заплащането на данъка се удостоверява със: 
1. проверка чрез автоматизиран обмен на 
информация между информационната система 
за електронно регистриране на извършените 
периодични прегледи на пътни превозни 
средства, поддържана от Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, и: 
а) системата за обмен на информация, 
поддържана от Министерството на финансите 
в изпълнение на чл. 5а, или 
б) съответната система за администриране на 
местни данъци и такси на общината, или 
2. представяне на издаден или заверен от 
общината документ. 

Чл. 61з. (Нов Решение № …. от 
….. на Общински съвет-
Силистра в сила от 01.01.2017 г.) 
(1) Когато разрешението за 
извършване на таксиметров 
превоз на пътници е издадено 
през течение на годината, 
дължимият данък за текущата 
година се определя по следната 
формула: 
 
ДДТГ = ГДТППx БМ, 
                 12 
където ГДТПП е размерът на 
годишния данък върху 
таксиметров превоз на пътници 
по чл. 61д; 
БМ е броят на месеците от 
текущата година, следващи 
месеца на издаване на 
разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници. 
 
 

Чл. 61з (1) (Изм. – Решение № …. от …… г. на 
Общински съвет – Силистра) Когато 
разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници е издадено през течение на 
годината, дължимият данък за текущата година се 
определя по следната формула: 
 
ДДТГ = ГДТППx БМ,  
                 12 
където ДДТГ е дължимият данък върху 
таксиметров превоз на пътници за текущата 
година; 
ГДТПП е размерът на годишния данък върху 
таксиметров превоз на пътници по чл. 61д; 
БМ е броят на календарните месеци от 
текущата година, съответстващи на срока, за 
който е издадено разрешението за извършване 
на таксиметров превоз на пътници. 
 
 
 
 
 
 



(2) Когато действието на 
разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници 
бъде прекратено през течение на 
годината, от платения годишен 
данък се възстановява 
недължимо внесената част, 
определена по следната 
формула: 
 
НВДТПП = ПГДТПП xБМ , 
                           12 
където НВДТПП е недължимо 
внесената част от данъка върху 
таксиметров превоз на пътници 
за 
текущата година; 
ПГДТПП е платеният годишен 
данък върху таксиметров превоз 
на пътници за текущата година; 
БМ е броят на месеците от 
текущата година, следващи 
месеца на прекратяване на 
разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници. 
 
 

(2) (Изм. – Решение № …. от …… г. на 
Общински съвет – Силистра) Когато действието 
на разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници бъде прекратено през течение 
на годината, от платения данък се възстановява 
недължимо внесената част, определена по 
следната формула: 
 

  ПДТПП x ОМ   

НВДТПП= ________________ , където 

  БМ   
 

НВДТПП е недължимо внесената част 
от данъка върху таксиметров превоз на 
пътници за текущата година; 

ПДТПП - платеният данък върху 
таксиметров превоз на пътници за срока, за 
който е издадено разрешението; 

БМ - броят на календарните месеци, за 
които е издадено разрешението и е платен 
данъкът върху таксиметров превоз на 
пътници; 

ОМ - оставащият брой на календарните 
месеци от срока на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на 
пътници, следващи месеца на прекратяване на 
разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници. 
 

 
 
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  
 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във 
връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс приема 
допълнение и изменение в Наредбата за определяне и администриране на 
местните данъци в Община Силистра, както следва: 
 
 
 
 



1. В чл. 2, ал. 1 се създава нова т. 8: 
„8. (Нова Решение №….. от ……. г на Общински съвет - Силистра) данък върху 
таксиметров превоз на пътници;“ 

2. В чл. 5а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 
a) създава се нова т. 7: 
„7. (Нова- Решение № …. от …… г. на Общински съвет – Силистра) данни 
от значение за определяне на таксата за битови отпадъци, като обхватът на 
данните се определя със заповедта по ал. 2;“ 
б) досегашната т. 7 става т. 8. 

3. В чл. 41, ал. 1, т. 2 думите „буква "б"“ се заменят с „точка 1“. 
4. В чл. 49: 

а) в ал. 4 в текста преди т. 1 думата „триколка“ се заменя с „триколесно 
превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент(ЕС) № 168/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно 
одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни 
средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент 
(ЕС) № 168/2013“; 
б) в ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или 
извънгабаритни товари“ се заличават; 
в) в ал. 9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или 
извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават; 
г) в ал. 12 думите „превозни средства от категория L7e по Закона за 
движението по пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни 
средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“. 

5. В чл. 52, ал. 2 се изменя така: 
„(2) (Изм. Решение № ….. от ……. г. на Общински съвет-Силистра) 
Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и 
мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, 
определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“ 

 
6. В чл. 54, ал. 4 се изменя така: 

„(4) (Изм. – Решение № …. от …… г. на Общински съвет – Силистра) 
Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически 
преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със: 
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната 

система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни 
превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 
финансите в изпълнение на чл. 5а, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на 
общината, или   

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“ 
        
      7. В чл. 61з.: 
а) в ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 



издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се 
заменят с „БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на 
срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници“; 
б) алинея 2 се изменя така: 
„(2) (Изм. – Решение № …. от …… г. на Общински съвет – Силистра) Когато 
действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде 
прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо 
внесената част, определена по следната формула:  
 
  ПДТПП x ОМ   

НВДТПП= ________________ , където 

  БМ   
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 
пътници за текущата година; 
ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е 
издадено разрешението; 
БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен 
данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“ 
 

 
С уважение, 
  
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 
Съгласували:  
Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 
 
Д-р Мирослав Тодоров, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ 
 
Мирослав Калинов, Директор на дирекция „Финанси“ 
 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“ 
 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 


	На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс приема допълнение и изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци в Община Силистра...

